
 فــي تعــدوا ال لهــم (( ورفعنــا فــوقهم الطــور بميثــاقهم وقلنــا لهــم ادخلــوا البــاب ســجدا وقلنــاتتمـة تفســري اآليــة: 

وقيــل هلــم قولــوا حطــة ولكــنهم مل يفعلــوا مل يقولــوا حطــة بــل قــالوا حنطــة   . غليظــا )) ميثاقــا مــنهم وأخــذنا الســبت

ويف قـراءة:  (( وقلنـا لهـم ال تعـدوا فـي السـبت ))كأن هؤالء القـوم ال يريـدون إال أن يـأكلوا و يشـربوا كالبهـائم ؛ 

يف الســـبت والتعــدي والعــدو مبعــىن واحـــد ؛ لكــن اخــتالف لفظــي ، املعــىن: ال تعــدوا  (( ال تعــدوا فــي الســبت ))

بصــيد احليطــان وقــد حرمــت علــيكم ؛ وكــان اليهــود قــد حــرم اهللا علــيهم أن يصــيدوا احلــوت يف يــوم الســبت ابــتالء 

علـى سـطح املـاء وبكثـرة ، وكـان اليهـود كمـا يف  شـارعة طافئـةوامتحان فصارت احليتان تأيت يوم السبت شرعا يعين 

 أخـذ هــذه احليطــان الـيت تــأيت يـوم الســبت شــرعا ويف ذلــك وقــالوا مـا الطريــق إىل فغاضـهمسـريم أهــل طمـع وجشــع 

بـأن وضـعوا شـبكا يـوم اجلمعـة فيـأيت احليتـان ويتسـاقط فيهـا مث شـيء ؟ فاحتـالوا علـى ذلـك غري يوم السبت ما يـأيت 

يــأتوا يــوم األحــد فيأخذونــه ؛ فالفعــل هنــا ظــاهره اإلباحــة ألــم مــا تعــدوا يف الســبت ؛ لكــن املقصــود منــه االنتهــاك 

فقلبــوا قـردة ؛ ألن القــرد أشـبه مــا يكــون  (( كونـوا قــردة خاســئين ))الصــيد يف يـوم الســبت ؛ وهلـذا قيــل هلــم:  حلرمـة

باإلنســان ، وهــم بفعلهــم هــذا يشــبه أن يكــون حــالال ألــم مل يصــيدوا مباشــرة يــوم الســبت ؛ هــل ملــا قيــل هلــم ال 

وجــه احليلــة واملكــر واخلداعــة ، ومــن اســتحل تعــدوا يف الســبت هــل هــم امتثلــوا ؟ ال ؛ بــل اعتــدوا يــوم الســبت علــى 

احملــرم باحليلــة فهــو أعظــم إمثــا ممــن اســتحله بصــراحة ؛ ألنــه إذا اســتحله حبيلــة مجــع بــني املفســدتني: املفســدة األوىل 

استحالل احملرم ؛ واملفسدة الثانية اخلداع والتحيل على رب العـاملني الـذي يعلـم خائنـة األعـني ومـا ختفـي الصـدور ؛ 

 كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إمثا من الـذين يـأتون الربـا علـى وجـه صـريح ؛ ألن املتحيلـني خيـادعون اهللاوهلذا  

فيجمعــون بــني مفســدة الربــا ومفســدة اخلــداع ؛ وألن املتحيلــني يــرون أــم علــى صــواب فــال يكــادون ينزعــون عنــه ، 

(( وقلنـا لهـم ال تعـدوا يوم من األيام حىت ينزجـر ؛ والذي يأيت الشيء صرحيا يعرف أنه أخطأ فرمبا تلومه نفسه يف 

أي عهدا قويا على أن يقوموا مبا أموار بـه ؛ ولكـنهم مل يقومـوا بـذلك ،  في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ))

ـــات اهللا وقـــتلهم نقضـــوا العهـــد ومل يبـــالوا وكفـــروا بنعمـــة اهللا ؛ وهلـــذا قـــال:  ـــاقهم وكفـــرهم بآي (( فبمـــا نقضـــهم ميث

قليال وبكفرهم وقـولهم علـى  إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل األنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف

(( فبمـا نقضـهم ميثـاقهم وكفـرهم بآيـات اهللا وقـتلهم األنبيـاء تفسـري اآليـة الكرميـة:  . مريم بهتانـا عظيمـا ... ))

أي  (( فبمـا نقضـهم )) . قلـيال )) إال يؤمنـون الفـ بكفـرهم عليهـا اهللا طبـع بغير حـق وقـولهم قلوبنـا غلـف بـل

نقض امليثاق هو املخالفة فيـه ، أن يكـون بينـك وبـني آخـر عهـد مث ختـالف  فبنقضهم ميثاقهم ؛ وما نقض امليثاق ؟

الكونيـة  (( وكفـرهم بآيـات اهللا ))، هذا هو نقض امليثاق ؛ هـؤالء خـالفوا مـا أمـروا بـه ومل يقومـوا فنقضـوا امليثـاق ؛ 

الشرعية ؟ الظاهر العموم يعين وبكفرهم بآيات اهللا ، حني كفروا مبوسـى واقرتحـوا عليـه وقـالوا اجعـل لنـا إهلـا كمـا  أو



القـوم األمـة الغضـبية ومـن أراد أن يعـرف شـيئا مـن سـريم فليعـد إىل   ، إىل غـري ذلـك ممـا يعـرف مـن سياسـةهلم آهلة 

(( وقـتلهم األنبيـاء بغيـر كتاب " إغاثة اللهفان " البن القيم رمحه اهللا فإنه بني معاييبهم وخمازيهم ـ والعياذ باهللا ـ ، 

؛ والقـراءة الثانيـة: كسـر اهلـاء أي بضم اهلـاء و املـيم  (( قتلهم األنبياء ))فيها ثالث قراءات:  حق )) (( قتلهم ))

كلهـا قـراءات سـبعية   (( وقـتلهم األنبيـاء ))؛ القـراءة الثالثـة: كسـر اهلـاء واملـيم أي  (( قتلهم األنبيـاء ))وضم امليم 

إمنا حيسن ذلك لطاب العلم ؛ أما العـامي فـال تسـمعوه قـراءة غـري الـيت يف مصـحفه جيوز للقارئ أن يقرأ ا ؛ ولكن 

عتــه قــراءة أخــرى هلــان القــرآن يف قلبــه أو لغلطــك وقــال إن هــذا يتخــبط بكتــاب اهللا عزوجــل ، كمــا ؛ ألنــك لــو أمس

أنكــر عمــر رضــي اهللا عنــه علــى مــن ؟ علــى هشــام بــن احلكــم حــني قــرأ اآليــة يف ســورة الفرقــان علــى خــالف مــا كــان 

الف مـا يف أيـديهم الشـك أـم يقرأها عمر حىت تنازعا إىل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ؛ فالعامـة إذا قـرأت علـى خـ

ســوف ينكــرون عليــك إنكــارا عظيمــا ولــو كنــت علــى حــق ، مث لــو قــدرنا أــم وثقــوا بــك فســوف يهــون القــرآن يف 

نفوسهم ، واإلنسان جيب عليه أن جيعل تعظيم القرآن يف قلـوب النـاس أعلـى كـل شـيء يعظـم سـوى اهللا عزوجـل ؛ 

ع نيب ، فإن كان نبئ باهلمزة فيقال " األنبئاء " ، وإن كان باليـاء قيـل " األنبياء مج (( وقتلهم األنبياء بغير حق ))

هــذا بيــان للواقــع ولــيس قيــد  (( بغيــر حــق ))؛ وقولــه:  (( األنبئــاء ))و (( األنبيــاء  )): األنبيــاء " وكلتامهــا قراءتــان

 لــيس حبـق ، والقيـد الـذي بيــان احـرتاز ؛ ألنـه ال ميكـن أن يكـون قتــل النـيب بـاحلق ؛ لكنـه بيــان للواقـع وأن قتـل النـيب

الواقــع يفيــد العليــة يعــين كأنــه قــال: وقــتلهم األنبيــاء ألن قتــل األنبيــاء بغــري حــق ؛ وســيأيت إن شــاء اهللا بيــان احلــق يف 

نسأل اهللا العافية ، إذا دعـوا إىل حـق قـالوا قلوبنـا غلـف ؛ و الغلـف مجـع  (( وقولهم قلوبنا غلف )) أخذ الفوائد .

ــا غلــف ))هــو املغلــف الــذي عليــه اخلــالف ال يصــل إليــه شــيء ، هــم يقولــون هكــذا أغلــف واألغلــف  ،  (( قلوبن

 (( وقــالوا قلوبنــا فــي أكنــة ممــا تــدعوننا إليــه وفــي آذاننــا وقــر ومــن بيننــا وبينــك حجــاب ))وهــذا كقــول قــريش 

ال نسـمع  ذاننـا وقـر ))(( وفـي آ، (( قلوبنـا غلـف )) ، وبنـو إسـرائيل قـالوا  (( قلوبنا في أكنة ))قريش أعظم ، 

ال نـــرى ، فســـدوا مجيــع الطـــرق أعـــين قريشـــا ، قـــالوا القلـــوب ال تفهـــم واآلذان ال  (( ومـــن بيننـــا وبينـــك حجـــاب ))

قـال اهللا تعـاىل:  تسمع واألعني ال تبصر ـ والعياذ باهللا ـ مع أن احلق أبلج وأوضح ما يكون لكـن نسـأل اهللا اهلدايـة .

بــل هنــا لإلضــراب اإلبطــايل يعــين بــل لــيس يف قلــوم غــالف وليســت قلــوم   ))طبــع اهللا عليهــا بكفــرهم  (( بــل

غلفــا ولكــن طبــع عليهــا بكفــرهم ؛ ملــاذا ؟ ألن األصــل الفطــرة والفطــرة ديــن اإلســالم ، ومــا يــرد عليهــا ممــا ال يوصــل 

فــا ولكــن طبــع احلــق إىل القلــب فهــو وارد ، وارد ولــيس أصــليا فيهــا ؛ فكــأن اهللا كــذم قــال إن القلــوب ليســت غل

ـــه:  عـــا ، بأي جعـــل عليهـــا طا (( طبـــع اهللا عليهـــا بكفـــرهم ))عليهـــا بعـــد أن كانـــت علـــى الفطـــرة بكفـــرهم ؛ وقول

البـاء للسـببية أي بسـبب كفـرهم طبـع  (( بكفـرهم ))طـابع يعـين مبعـىن اخلـتم ؛ وقولـه: والشيء املختـوم جيعـل عليهـا 



(( إال قلـيال اختلـف العلمـاء يف قولـه:  فـال يؤمنـون إال قلـيال ))(( على قلوم فال يصل إليهـا اخلـري ؛ وهلـذا قـال: 

فقيــل: إن املعــىن ال يؤمنــون أبــدا وأن مثــل هــذا التعبــري جــاري يف لســان العــرب يعــين ال يــؤمن إال قليــل فهــو نفــي  ))

ـــواو ، فـــال يؤمنـــون إال قلـــيال مـــنهم ؛ و  علـــى هـــذا للكـــل ؛ وقيـــل: املعـــىن إال قلـــيال مـــنهم ، فيكـــون االســـتثناء مـــن ال

يعــود علــى اإلميــان أي ال  (( قلــيال ))فينقســمون إىل قســمني: مــؤمن وهــو األقــل ؛ وكــافر وهــو األكثــر ؛ وقيــل: إن 

أي إال ضـعيفا ؟ أو إال قلـيال يف الـزمن مبعـىن أن أكثـر وقـتهم  (( إال قلـيال ))يؤمنـون إال إميانـا قلـيال ، مث هـل املعـىن 

كــن ســرعان مــا يرتفــع ألنــه لــيس علــى أســاس ؟ كــل هــذا حمتمــل والســياق ال الكفــر وقــد ينقــدح اإلميــان يف قلــوم ول

ينــايف ؛ فيقــال إن مــنهم املؤمنــون ومــنهم الكــافرون ، والكــافرون أكثــر ؛ مث املؤمنــون أيضــا هــل هــم املســتقرون علــى 

ة جلميـع هـذه اإلميان مستمرون عليه ؟ ال ؛ مث هل إميام إميان قوي راسخ ؟ اجلـواب: ال ؛ وعلـى هـذا فاآليـة صـاحل

 لهـم وقلنـا سـجدا البـاب ادخلـوا لهم وقلنا بميثاقهم الطور فوقهم (( ورفعنافوائد اآلية الكرميـة:  االحتماالت .

(( ورفعنـا فـوقهم الطـور بميثـاقهم يقـول اهللا تبـارك وتعـاىل:  . غليظا )) ميثاقا منهم وأخذنا السبت في تعدوا ال

وجــل ، وأن أمــره إذا أراد شــيئا فإمنــا يقــول لــه كــن فيكــون ، وإال  الــرب عــز يف هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان قــدرة ... ))

 عله فـوق رؤوسـهم لـيس علـيهم حـىت فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا اجلبل العظيم ؟ مث من الذي يستطيع أن جي

 قــوة اهللا عــزوال رفيعــا بعيــدا حــىت يــأمنوا ؛ ولكنــه فــوق الــرؤوس قريــب ؛ ألــيس كــذلك ؟ بلــى ، إذا ففيــه دليــل علــى 

ومن فوائدها: أن إميان بين إسرائيل إميان إكراه ؛ ألن أي قادر يقول أنا سأسقط عليـك حجـارة مـن  . وجل وقدرته

السماء إن مل تؤمن فيؤمن املهدد أيش يكون إميانه ؟ على إكراه ؛ وعليه فاملؤمن علـى اإلكـراه البـد أن يكـون إميانـه 

ومن فوائدها: أنه يشـرع عنـد فـتح الـبالد صـالة الفـتح ؛ لقولـه:  الكفر .إذا زال اإلكراه رمبا يرجع إىل  ضعيفا مهزهزا

ميكــن أن يؤخــذ هــذا ؟ نعــم ، علــى أســاس شــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا إذا مل يــرد شــرعنا  (( ادخلــوا البــاب ســجدا ))

آلــه وســلم ملــا فــتح مكــة صــلى مثــاين ركعــات إن شــرعنا ورد بوفاقــه ، فــإن النــيب صــلى اهللا عليــه و  خبالفــه ؛ وقــد قيــل

ضــحى يف بيــت أم هــانئ ، فقــال بعــض العلمــاء إن هــذه صــالة ضــحى ؛ وقــال اآلخــرون إــا صــالة الفــتح ؛ ألنــه 

ليس مـن عـادة الرسـول عليـه الصـالة والسـالم أن يصـلي صـالة الضـحى مثـاين ركعـات ، فتكـون هـذه صـالة الفـتح ؛ 

مـن الصـواب أن صـالة فتحـوا املدينـة صـلوا صـالة الفـتح ؛ ومـا أقـرب هـذا القـول وأخذ ا بعـض اخللفـاء فكـانوا إذا 

وجـل علـى مـا أنعـم بـه مـن الفـتح  النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم الضـحى حـني فـتح مكـة صـالة فـتح شـكرا هللا عـز

عليـه وآلــه وحممـد صـلى اهللا ، والسـيما إذا كـان الفـتح فـتح عاصـمة ، فـإن بـين إسـرائيل فتحـوا بيـت املقـدس عاصـمة 

ومـن فوائـدها: أن هللا تعـاىل أن حيـرم احلـالل يف زمـن و ... يف زمـن آخـر  وسلم فتح أم القرى عاصـمة القـرى كلهـا .

حيـث اعتـدوا يف السـبت  ومن فوائدها: أن اليهود أهل مكر وخديعة ؛ ألنه حرم عليهم الصيد مىت ؟ يوم السبت .



(( ال تعــدوا صـورته اإلباحـة يعتــرب واقعـا فيــه ؛ كيـف ذلــك ؟ لقولـه: ومـن فوائـدها: أن املتحيــل علـى احملــرم ولـو مبــا  .

 فاعتدوا فيه ذه احليلة ؛ إذا فمن حتيل على حمرم مبا صورته مباح فهو واقع يف احملرم بل هـو زيـادة . في السبت ))

مة حرم اهللا علـيهم الصـيد ومن فوائدها: أنه يظهر الفرق التام بني هذه األمة وبني بين إسرائيل ـ وهللا احلمد ـ هذه األ

مث ابـتالهم بإرسـال الصـيد علـيهم فقـال:  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقتلـوا الصـيد وأنـتم حـرم ))يف حال اإلحـرام 

الطـائر ينالـه الـرمح ، والزاحـل  (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء مـن الصـيد تنالـه أيـديكم ورمـاحكم ))

يش ؟ كاألرانب والغزالن وما أشبهها ، يناله اإلنسان بيـده ، يقـول هكـذا األرنـب وميسـك تناله اليد ؛ الزاحل مثل أ

ما ت ... والطائر يناله الرمح دون السهم ، الرمح طبعا بيد اإلنسان يفعـل هكـذا ويصـيد ؛ وهـذا ابـتالء ، قـال اهللا 

مـاذا كـان الصـحابة ؟ جتنبـوا  (( ليعلم اهللا مـن يخافـه بالغيـب فمـن اعتـدى بعـد ذلـك فلـه عـذاب ألـيم ))تعاىل: 

مـد هللا جعلـين اهللا وإيـاكم وامتثلوا األمر ، جتنبوا ذلك مع أنه سهل عليهم ؛ لكن هـذه األمـة أمـة مسعنـا وأطعنـا ـ واحل

ومن فوائدها: أن من حتيـل علـى احملـرم مـن هـذه األمـة ففيـه شـبه مـن اليهـود ، أي إنسـان يتحيـل علـى حمـارم  . منهم

ن اليهــود ســواء كــان يف البيــع أو الشــراء أو فيمــا أحــل اهللا مــن الطعــام أو حــرم أو يف النكــاح ؛ اهللا فــإن فيــه شــبها مــ

ومـن فوائـدها: أن اهللا جـل وعـال مل يعـذب  وهلذا مسى النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم احمللـل مسـاه التـيس املسـتعار .

عهــدا قويــا بينــه وبــني اخللــق مث  غليظــا )) (( وأخــذنا مــنهم ميثاقــاعبــاده إال بعــد أن قامــت علــيهم احلجــة ؛ لقولــه: 

ـــى نبعـــث رســـوال ))ينقضـــون عهـــدهم ، فـــإن اهللا تعـــاىل يقـــول:  ومـــن فوائـــدها: إثبـــات  . (( ومـــا كنـــا معـــذبين حت

األســـباب ، إثبـــات األســـباب الشـــرعية وكـــذلك إثبـــات األســـباب القدريـــة مـــن بـــاب أوىل ؛ لقولـــه: (( فبمـــا نقضـــهم 

مـن مقتضـى حكمـة اهللا عزوجـل ؛ ألن الشـيء لـو إثبـات األسـباب املـؤثرة يف مسـبباا ميثاقهم )) والباء للسـببية ؛ و 

هكــذا لكــان ســفها ؛ لكــن إذا وقــع الشــيء مربوطــا بســببه دل ذلــك علــى احلكمــة واإلتقــان ، اإلنســان  ســدفةوقــع 

ؤثرات فيـه بدون سبب موجب له ال يعد حكيما ؛ لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه واملـ اعتباطاالذي يفعل الشيء 

هذا هو احلكـيم ، واهللا عزوجـل قـد ربـط املسـببات باألسـباب ؛ ولكـن جيـب أن نعلـم أنـه لقصـورنا ونقصـنا قـد نعلـم 

السبب وقد ال نعلم ؛ إذا فيه إثبات األسباب ؛ والناس يف األسباب انقسموا إىل ثالثة أقسـام: قسـم فـرط ، وقسـم 

ط وقــال إنــه ال أثــر لألســباب إطالقــا حــىت النــار الــيت حتــرق أفــرط ، وقســم توســط ؛ وخــري األمــور الوســط ؛ قســم فــر 

ولكـن عنـد النـار ، أفهمـتم ؟ واحتجـوا لـذلك بأنـك لـو أثبتـت الورق ليس هلا أثر فيها واحرتاق الورق مل يكن بالنار 

لوهيـة أن للسبب تأثريا يف املسبب ألشركت باهللا حىت قالوا أي إنسان يثبت سببا فهـو مشـرك ، يف الربوبيـة أو يف األ

؟ يف الربوبيــة ؛ قســم أفــرط وجــاوز احلــد وقــال إن األســباب مــؤثرة بطبيعتهــا والبــد وال ميكــن أن تتخلــف األســباب ؛ 

وهـــؤالء أخطئـــوا أيضـــا ، أفرطـــوا ؛ القســـم الثالـــث قـــالوا إن األســـباب مـــؤثرة ال بنفســـها ولكـــن مبـــا أودع اهللا فيهـــا مـــن 



لسـبب قـدريا أو كـان السـبب شـرعيا ؛ ولـذلك جنـد بعـض األشـياء القوى املؤثرة ، وهؤالء هم أهل احلـق سـواء كـان ا

مشروعة هلا أسباب وهلا موانع مثل اإلرث له سبب ولـه مـانع ، رمبـا يكـون أبـوك الـذي يـرث مالـك كلـه إذا انفـرد بـه 

ال يــرث شــيء مــع وجــود الســبب ، ملــاذا ؟ لوجــود املــانع ؛ إذا الســبب غــري مــؤثر اآلن ، فالــذي جعــل األبــوة ســببا 

رث جعــل القتــل مانعــا مــن اإلرث مــثال ؛ واضــح يــا مجاعــة ؟ نعــم ؛ كــذلك أيضــا األســباب القدريــة ، هــذه النــار لــإل

 (( كــوني بــردا وســالما علــى ابــراهيم ))حمرقــة جعــل اهللا فيهــا قــوة اإلحــراق ، وملــا ألقــي فيهــا ابــراهيم قــال اهللا هلــا: 

 (( كوني بـردا وسـالما علـى ابـراهيم ))ملا قال اهللا هلا:  فانتفى اإلحراق مع أا سبب مؤثر بأمر اهللا ولكن مل تؤثر

كوين بردا فقط هللـك مـن الـربد ـ اهللا أكـرب ـ لكـن فكانت بردا وسالما عليه ؛ قال أهل العلم إن اهللا تعاىل لو قال هلا  

مـؤثرة بـأيش  لئال لكه بـالربد ؛ فكانـت بـردا وسـالما عليـه ؛ إذا نقـول إن األسـباب (( كوني بردا وسالما ))قال: 

؟ مبا أودع اهللا فيها من القوى املؤثرة ال بنفسـها ؛ وحينئـذ مل نشـرك ، وإمنـا قلنـا مبـا تقتضـيه ربوبيـة اهللا وحكمـة اهللا ، 

  ربوبية اهللا بالتأثري وحكمة اهللا بقرن املسبب بسببه ؛ وهذا هو احلق وهو الذي عليه أهل السنة واجلماعة .

  فصاروا هل يبقون قردة ؟ (( كونوا قردة خاسئين ))إسرائيل: يف قوله تعاىل عن بين  السائل :

ال ال ، ال يتناسلون ؛ فالقرود املوجـودة هـذه ليسـوا مـن ذريـة اليهـود الـذين قلبـوا قـردة ؛ بعـض النـاس يقـول  الشيخ :

    إم تناسلوا ... ؟ ال ما هو صحيح .

  إىل من تنسب القراءات السبعية هل إىل أمم أم إىل رجال ؟  السائل :

إىل أمــم ويــش ؟ القــراءة  الســبعية ؟ القــرآن مــروي بــالتواتر ، القــراء األولــون يكــون عــنهم يف روايــتهم عــن  الشــيخ :

  الصحابة أو عن التابعني عن الصحابة اختالف فهذا هو اختالف القراءات .

  القراءات أما عوام املسلمني ؟ سؤال عن حكم التنويع يف السائل :

نعم الشك أن وجود السنة خـري و القـراءات كالسـنن املختلفـة يف صـفة العبـادة ، وينبغـي لإلنسـان احلـافظ  الشيخ :

للقـــراءات أن يقـــرأ لنفســـه ـــذا وهـــذا ؛ لكـــن فعـــل الســـنة إذا ترتـــب عليـــه مفســـدة فهـــل درء املفاســـد أوىل ؟ أو هـــذه 

على عدم الوجوب يعين العلمـاء أمجعـوا علـى جـواز القـراءة بقـراءة واحـدة مـا فيـه خـالف املصلحة اليت أمجع العلماء 

بينهم يعين مل يقل أحد بـالوجوب أن يقـرأ اإلنسـان بقـراءة السـبع ؛ فـإذا قـرأ اإلنسـان بقـراءة أمـام العامـة فهـل العامـة 

، فيقــول مــثال قــرأ إمامنــا كــذا ، ثــاين هــذه القــراءة مث يطبقوــا يف قــراءام ؟ أبــدا ، ســوف يضــطربون فيهــا  ...اآلن 

يقول ال ما قـرأ ، قـرأ كـذا ؛ طيـب ويـش املرجـع ؟ املصـحف ليسـوا راجعـني إليـه ألنـه قـرئ علـيهم بقـراءة غـري الـيت يف 

املصحف ، إذا وين القـارئ ؟ دوروا القـارئ ، رجعـوا قـال قـرأت بكـذا ، وإذا هـي ليسـت بقـراءة الـيت قـال هـؤالء وال 

ن اآلن أنــتم اآلن أســألكم بعــد مــدة قصــرية مــن األيــام مــا هــي القــراءة يف هــذه الكلمــة ... عنهــا إال ــؤالء ؛ وإذا حنــ



  من رجع منكم ، كيف عوام الناس .

  سؤال عن احليل يف الشرع كمن سافر رمضان ليفطر ؟ السائل :

مـن سـافر ليفطـر حـرم عليـه  ال ، هذا قلب التحيل ، هذا حتيـل ؛ وهلـذا قـال العلمـاء ، علمـاء احلنابلـة قـالوا الشيخ :

  ؛ ... ؟ ... األئمة خيطئون ويصيبون .الفطر والسفر 

 قتلنـا إنـا عظيمـا وقـولهم بهتانـا مـريم علـى وقـولهم وبكفـرهم ((قراءة اآليات: أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، 

 شـك لفـي فيـه اختلفـوا الـذين وإن لهـم شـبه ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح

 أهـل مـن حكيمـا وإن عزيـزا اهللا وكـان إليـه اهللا رفعـه يقينـا بـل قتلـوه ومـا الظـن اتبـاع إال علم من به لهم ما منه

  . شهيدا )) عليهم يكون القيامة ويوم موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب

 غلــف قلوبنـا وقــولهم حـق بغيــر األنبيـاء وقـتلهم اهللا بآيــات وكفـرهم ميثــاقهم نقضـهم (( فبمــاتتمـة فوائـد اآليـة: 

وجـل ؛  ومن فوائدها: أن نقض امليثاق سـبب للعنـة اهللا عـز . قليال )) إال يؤمنون فال بكفرهم عليها اهللا طبع بل

ومـن فوائـدها: أن هـؤالء احتجـوا بقـدر اهللا علـى شـرعه ، حيـث قـالوا:  ألن اآلية على تقدير حمذوفة وهو: لعنـاهم .

فأبطل اهللا ذلك ؛ فيستفاد منه ويرتتب على هذا أن كل مـن احـتج بالقـدر علـى الشـرع فحجتـه  (( قلوبنا غلف ))

 مــن حرمنــا وال آباؤنــا وال أشــركنا مــا اهللا شــاء لــو أشــركوا الــذين (( ســيقولداحضـة وقــد أبطــل اهللا هــذا يف قولـه: 

ة مــا أذاقهــم اهللا ولــو كانــت حجـتهم صــحيحة مقبولــ بأســنا )) ذاقــوا حتــى قــبلهم مــن الــذين كــذب كــذلك شـيء

فكيـــف ينفـــي  (( ولـــو شـــاء اهللا مـــا أشـــركوا ))فـــإن قـــال قائـــل: ألـــيس اهللا تعـــاىل قـــد قـــال يف آيـــة أخـــرى:  بأســـا .

احتجــاجهم بــأن شــركهم مبشــيئة اهللا مث يثبــت أن شــركهم مبشــيئة اهللا ؟ اجلــواب عــن هــذا أن يقــال إن اهللا تعــاىل قــال 

ية لـه ولـيس إقـرارا هلـم علـى شـركهم ولكـن ليسـلي النـيب صـلى اهللا عليـه تسـل (( لو شاء اهللا ما أشركوا ))ذلك لنبيه 

وآلــه وســلم حــىت إذا تبــني لــه أن شــركهم كــان مبشــيئة اهللا رضــي مبشــيئة اهللا ؛ والرضــا بقــدر اهللا هنــا لــيس مــن جهــة 

فصـدقهم ـذا االحتجـاج بالقـدر علـى  (( لو شـاء اهللا مـا أشـركنا )) الفاعل لكن من جهة أجنيب منه ؛ وأما قوهلم

ومــن فوائــدها: أن الكفــر بآيــات اهللا ســبب  الشــرع ليســتمروا علــى مــا هــم عليــه مــن الباطــل ، وفــرق بــني هــذا وهــذا .

للعــن كــنقض العهــد وامليثــاق ؛ ولكــن يقــال إن نقــض العهــد وامليثــاق منــه مــا يصــل إىل حــد الكفــر ومنــه مــا هــو دون 

ومـن فوائـدها: إثبـات اآليـات هللا ؛  السياق فاملراد به الكفر األكرب املخـرج مـن امللـة . ذلك ؛ أما الكفر يف مثل هذا

وجـل ،  وآية اهللا تعاىل نوعان: كونية ، وشرعية ؛ فالكونية مجيع املخلوقات ، كـل املخلوقـات دالـة علـى خالقهـا عـز

ت ؛ اآليات الشرعية هي مـا أنزلـه اهللا على قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، ورمحته ، وغري ذلك مما يتعلق ذه املخلوقا

، ولـيس املـراد  على رسله من الوحي ، آيات شرعية ألنك لو تدبرا لوجدت أنه ال ميكن ألي بشـر أن يـأتوا مبثلهـا



اإلعجــاز اللفظــي بــل اإلعجــاز املعنــوي ؛ أمــا اإلعجــاز اللفظــي فيقــال إنــه مل يثبــت إال للقــرآن فقــط ـ اهللا أعلــم ـ ؛ 

ل اآليــات الشـرعية وهـي الـيت جــاءت ـا الرسـل هـي آيـة مــن آيـات اهللا ال أحـد يسـتطيع أن يــأيت لكـن علـى كـل حـا

؛ وقد حتدى اهللا سـبحانه وتعـاىل املكـذبني للرسـول باآليـات الكونيـة واآليـات الشـرعية فقـال تعـاىل يف اآليـات  مبثلها

اهللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعـوا  (( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونالكونية: 

ـــه ))  ـــأي اآليـــات ؟ الكونيـــة ، مـــا أحـــد يقـــدر ، مـــا ل ـــذباب ؛ وقـــال يف اآليـــات  أحـــد يقـــدر يأخـــذهـــذا حتـــدي ب ال

(( قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هـذا القـرآن ال يـأتون بمثلـه ولـو كـان بعضـهم الشـرعية: 

(( ولـو كـان جلـن علـى أن يـأتوا مبثـل هـذا القـرآن ال يـأتون مبثلـه ، ال ميكـن لئن اجتمعـت اإلنـس وا لبعض ظهيرا ))

أي مساعدا ومعينا ؛ املهم أن آيات اهللا سبحانه وتعاىل ال يكفـر ـا إال املكـابر وإال فإنـه  بعضهم لبعض ظهيرا ))

ون وقومـه مسـتيقنون ال ميكن ألي إنسان إال أن يقر حىت أعىت من نعلم من أهل األرض مستيقن باحلق ، وهو فرعـ

(( لقــد علمــت مــا أنــزل لكــن جحــدوا بــه ظلمــا وعــدوانا ، وموســى عليــه الصــالة والســالم خياطــب فرعــون ويقــول: 

خياطب ، حماورة ؛ هل قـال فرعـون مـا علمـت  هؤالء إال رب السموات واألرض وإني أظنك يا فرعون مثبورا ))

ومـن فوائـدها: عتـو بـين إسـرائيل ، حيـث اعتـدوا علـى  ة .؟ أبدا ، أخرص ومل يتكلم ؛ ألن هذه اآليات بينة واضـح

مــن أتــوا بشــرع يهــدون النــاس بــه ، حيــث قتلــوا األنبيــاء بغــري حــق ؛ بــل قتلــوا الــذين يــأمرون بالقســط مــن النــاس ولــو  

كانوا غري أنبياء ، كل من يأمر بالقسط من الناس فإن بين إسرائيل يريدون قتله والذي يقـدرون علـى قتلـه يقتلـون ؛ 

ومــن فوائــدها: أن قتــل األنبيــاء ال ميكــن أن يكــون حبــق ؛ تؤخــذ مــن أيــن ؟  ألــم إمنــا يريــدون الفســاد يف األرض .

ومـه إن قتلـوه حبـق مفه (( بغيـر حـق ))أم إن قتلـوهم حبـق فـال بـأس ؟ مـاذا نصـنع يف هـذا  (( بغير حق ))مفهوم 

أتــاك النــوم الليلــة ؟ هــذا بيــان للواقــع ، أحســنت وهــذه بغــري حــق وغــري احلــق ال فــرق ؛ مــا حضــرت ؟ أو  فــال بــأس ؟

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا هــذا بيــان للواقــع ولــيس قيــدا احرتازيــا ، وهــو كثــري يف القــرآن ومنــه قولــه ســبحانه وتعــاىل: 

والرسول ال يدعوا ملن مييـت أبـدا ، مـا يـدعوه إال ملـن فيـه احليـاة )) استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل يطبع على القلب بالكفر ، يعين مبعىن أن اإلنسان إذا كفر ومل يعلم اهللا فيه خـريا طبـع  .

وهـذا إبطـال الحتجـاجهم بالقـدر  (( بـل طبـع اهللا عليهـا بكفـرهم ))اهللا على قلبه فال يهتدي أبدا ؛ لقوله تعـاىل: 

هــذا أعظــم بيــان أن مــن زاغ عــن احلــق فهــو الســبب هــي قولــه  وهنــاك آيــة تبــني (( بــل طبــع اهللا عليهــا بكفــرهم ))

ال ميكـن ألحـد أن يزيـغ إال وهـو السـبب  (( فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين ))تعـاىل: 

 ال ومــن فوائــدها: أن مــن طبــع اهللا علــى قلبــه فإنــه ال يــؤمن إال قلــيال يعــين إال إميانــا قلــيال ، ســبب يف زيــغ نفســه .

فيهـا ثالثـة احتمـاالت ، وأن اآليـة تعـم اجلميـع ؛ ألن لـدينا  (( قليال ))يقوى به على االستقامة ؛ وقد سبق لنا أن 



قاعــدة يف التفســري وينبغــي أن ال تغيــب عــن فهمنــا أنــه مــىت احتملــت اآليــة أكثــر مــن معــىن بــدون أن يكــون هنــاك 

مث  . (( وبكفـرهم وقـولهم علـى مـريم بهتانـا عظيمـا ))ميـة: تفسـري اآليـة الكر  تناقض فإـا حتمـل علـى كـل املعـىن .

هـذا هـو الـراجح وإن كـان  (( فبمـا نقضـهم ميثـاقهم ))معطوفة على قولـه: (( وبكفرهم ))  قال اهللا تبارك وتعاىل:

وهـذا توكيـد علـى أـم   (( وبكفـرهم ))لكن هذا أرجح ما يكـون أي وبكفـرهم لعنـاهم ، فيها خالف عند املعربني 

مـرمي وهـي بنـت عمـران وأخـت هـارون  وقولهم على مريم بهتانا عظيمـا ))(( كفروا كفرا أكرب أكد ذا التكـرار ؛ 

؛ وهنــا إشــكال كيــف تكــون أختــا هلــارون وبــني هــارون وبينهــا ســنني طويلــة ؟ أوريــد هــذا علــى الرســول عليــه الصــالة 

هم وإن هـارون أخـا مـرمي لـيس هـو هـارون أخـا موسـى ؛ لكـن كـانوا يسـمون والسالم فقال إم كانوا يسـمون بأنبيـائ

بأمســاء أنبيــائهم حــىت وصــل إىل هــارون أخــي مــرمي ، مــرمي بنــت عمــران وقــد وصــفها اهللا تعــاىل بأــا أحصــنت فرجهــا 

ما كانـت (( يا أخت هارون ما كان أبوك امرئ سوء و وأا أبعد ما يكون عن البغي مع أن بين إسرائيل قالوا هلا: 

هذا نفي ، ميدحون بذلك أباها وأمها ، أبوها ليس امرأ سوء وأمها ليست بغية ، واملراد به ؟ املـراد بـه  أمك بغيا ))

رميها بالزنا كأم يقولون من أين جاءت ذا ؟ األم طاهرة واألب بعيـد عـن السـوء مـن أيـن جـاءت ؟ وهلـذا ذهـب 

يــة جيــب بــه احلــد ، القــذف بالتوريــة جيــب بــه احلــد فلــو تنــازع شخصــان بعــض العلمــاء والفقهــاء إىل أن القــذف بالتور 

وقـــال أحـــدمها لآلخـــر أنـــا احلمـــد هللا أنـــا حمصـــن الفـــرج عفيـــف مـــا زنيـــت ، ويقـــول عـــن نفســـه ، املعـــىن ؟ أنـــك أنـــت 

ــا بــالعكس ؛ وهلــذا قــال بعــض العلمــاء إنــه جيــب أن حيــد ؛ ألن هــذا التعــريض أشــد ؛  (( وقــولهم علــى مــريم بهتان

حيث قـالوا إـا كانـت بغيـة ، ويلـزم مـن ذلـك أن يكـون عيسـى أحـد األنبيـاء أويل العـزم ولـد زنـا ـ والعيـاذ  )) عظيما

(( لـوال إذ باهللا ـ وهذا تان عظيم ؛ ونظري ذلك ما وقـع مـن املنـافقني يف عائشـة يف قصـة اإلفـك ، قـال اهللا تعـاىل: 

ال جــاءوا عليــه  (( لــوبــني ،  هــذا إفــك مبــين )) ســمعتموه  ظــن المؤمنــون والمؤمنــات بأنفســهم خيــرا وقــالوا

بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم مـا 

 المسـيح قتلنـا إنـا (( وقـولهمتفسـري اآليـة الكرميـة:  . ليس لكم به علم وتحسبونه هينـا وهـو عنـد اهللا عظـيم ))

 لهـم مـا منه شك لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما اهللا رسول يممر  ابن عيسى

(( وقــولهم إنـا قتلنــا المسـيح عيســى ابـن مــريم رســول اهللا ))  . يقينــا )) قتلـوه ومــا الظـن اتبــاع إال علـم مــن بـه

انظـروا ! ذكـروه باللقـب  عيسى ابـن مـريم ))(( إنا قتلنا المسيح هذا أيضا مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل ، يقولون 

واالسم والكنية ، املسيح لقب ، االسم عيسى ، ابن مرمي الكنية ؛ هذا الشك أنـه وقـع مـن اليهـود ، قـالوا إنـا قتلنـا 

باالســم واللقــب والكنيــة لــئال يقــع االشــتباه ، وهــذا مــن بــاب   حــىت ال يقــع اشــتباه فيــه يعــيناملســيح عيســى بــن مــرمي

فقـد اختلـف املفسـرون فيـه هـل هـذا مـن قـوهلم  (( رسـول اهللا ))كيد العني والشخص بأنه هـو املـراد ؛ أمـا التوكيد تو 



أو من قول اهللا ؟ فقال بعض أهـل العلـم إنـه مـن قـول اهللا يعـين ملـا قـال هـؤالء املسـيح عيسـى بـن مـرمي هـم ال يقـرون 

اهللا كأنـه سـبحانه يقـول إنـه ال يسـتحق أن يقتـل  بأنه رسول إذ لو كـان رسـوال مـا قتلـوه ؛ لكـن اهللا تعـاىل قـال رسـول

ألنه رسـول ؛ وقـال بعـض املفسـرين إن هـذا مـن كالمهـم وإـم قـالوا ذلـك علـى سـبيل الـتهكم يعـين الـذي يـزعم أنـه 

كيف نـزل عليـه   (( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ))رسول اهللا وأن هذا كقول قريش للرسول 

ه نون ؟ لكن هذا من باب التهكم ؛ على كل حال القرآن عظـيم جـاء ـذه الصـيغة مـن أجـل أن الذكر وتقول إن

قالــه اهللا تعــاىل تكرميــا وتعظيمــا لعيســى  :يــدير اإلنســان فكــره يف كــل ناحيــة ، يتأمــل أيهمــا أحــق ؛ وميكــن أن يقــال

القتـل موجـود ،  ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ))(( عليه الصالة والسالم  وقاله هؤالء استهزاء وكمـا ؛ قـال اهللا تعـاىل: 

هــم قــالوا قتلنــا املســيح ؛ لكــن أيــن الصــلب ؟ يقولــون هــذا مــن بــاب حــذف املعلــوم بالســياق ، هنــا هــم قــالوا قتلنــا 

 وصلبنا 


